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Het bijbelboek Ruth behoort in de bijbel tot de zogeten Ketoebim, de geschriften.  

Het is een kort, eenvoudig joods volksverhaal. Vele eeuwen is het  van moeder op 

dochter doorverteld –de mondelinge traditie- voor het werd vastgelegd. Na de 

ballingschap, tussen de derde en de vijfde eeuw voor Christus. Tot op vandaag wordt 

het verhaal verteld, in de synagoge, in de kerk. Vandaag ook hier. De traditie gaat 

door! 

 

Inhoud (kort) 

Naomi woont met haar man Elimelech en hun twee zonen Machlon en Chiljon in 

Bethlehem. Het gaat hen daar goed, totdat er hongersnood uitbreekt in Bethlehem. 

Elimelech besluit met het gezin naar Moab te vertrekken. Kort daarna sterft 

Elimelecht. De twee zonen trouwen met Moabitische vrouwen Ruth en Orpa. De 

zonen hebben kennelijk geen sterk gestel en ook zij sterven. Dan blijven de drie 

vrouwen achter zonder man die voor hen kan zorgen en zonder nageslacht. Als 

Naomi na tien jaar in Moab te hebben gewoond hoort dat er geen hongersnood meer 

heerst in Bethlehem, besluit zij terug te keren. Misschien is het de leegte die in haar is 

die haar doet verlangen naar haar eigen land. De beide schoondochters willen met 

haar mee. Maar Naomi probeert hen er van te overtuigen dat zij meer 

toekomstperspectief hebben in hun eigen land, meer kans op een nieuwe man, dan in 

Bethlehem. En ook zijzelf is al te oud nog weer een nieuw begin te kunnen maken.  

Orpa laat zich overtuigen, maar Ruth niet. Zij gaat mee met Naomi, naar Juda, 

Bethlehem. Je kunt je het gerucht, het gefluister, voorstellen dat door Bethlehem gaat 

als ze daar aankomen.....Naomi is terug, Naomi is terug, zonder man, leeg is zij 

weergekeerd. En wie is die vrouw die bij haar is? Dat is toch niet een van ons? En 

Naomi laat weten dat zij voortaan Mara (bitter) heet, omdat God zich van haar heeft 

afgekeerd, haar heeft verlaten. 

Om aan eten te komen gaat Ruth achter de maaiers ten tijde van de oogst. Toevallig 

ontmoet zij daar Boaz, die in feite nog familie is van Naomi. Hij vraagt haar van wie 

zij er een is, en complimenteert haar met haar zorg voor haar schoonmoeder. Hij biedt 

haar bescherming aan en voedsel. Als Naomi dat hoort raadt ze Ruth aan om te 

proberen Boaz zover te krijgen dat hij haar opneemt in zijn huis. Ruth bezoekt Boaz 

op de dorsvloer na de oogst, in de nacht. Een risicovol waagstuk. Maar Boaz prijst 

haar nog meer om haar moed als hij wakker wordt en haar ontdekt aan zijn 

voeteneinde. Het klikt tussen hen beiden. Er blijkt echter nog een losser te zijn van 

Ruth, iemand die het eerste recht heeft om met haar te trouwen. Boaz overlegt 

daartoe in de poort, in aanwezigheid van de oudstern, met deze man, mijnheer Peloni 

Almoni (mijnheer her en der, of mijnheer zus of zo, je kan ook zeggen mijnheer 

Draaikont, of mijnheer Dinges). Hij heeft in eerste instantie wel oren naar het land 

dat van Elimelech was, maar als hij hoort dat Ruth bij de erfenis inbegrepen is, ziet 

hij er van af. Hij kan het niet doen, zegt hij.  

Zo is de weg vrij voor Ruth en Boaz. Ze trouwen en Ruth wordt zwanger. Zij baart dit 

kind voor Naomi. Nieuw leven; er is toekomst. Mara is niet langer leeg. Haar lot is 

gekeerd. Voortaan heet zij weer Naomi (de lieflijke).  



 

Doel en betekenis: 

Hoewel het gewoon een mooi kort joods volksverhaal is, waar je van genieten kunt, 

heeft het ook een doel en betekenis: 

1 Het verhaal heeft een universele strekking en is bedoeld als een pleidooi voor 

inclusie van vreemdelingen binnen de vergadering, de gemeenschap van Israël. Vóór 

de acceptatie van gemengde huwelijken. Er is in dit verhaal niets te horen van “van 

vreemde smetten vrij”. In die zin is dit bijbelboek een correctie op andere 

bijbelboeken waarin gemengde huwelijken worden verboden (Nehemia bijv.)  

2 Het verhaal begint en eindigt met Naomi. Een begin van armoede, ziekte, dood, 

ellende, waardoor het leven van Noomi leeg en bitter is. Er zit een keerpunt in het 

verhaal waardoor het eindigt met nieuw leven, herwonnen vreugde, 

toekomstperspectief. Het is een verhaal van vertrouwen, solidariteit, en liefde 

(affection). Een verhaal van vriendschap. 

 

Tijdens de voorbereiding bedachten wij: 

Wat er in ons leven gebeurt, wat wij doen, wat ons overkomt: we kunnen het vaak 

van te voren niet bedenken, en als we er middenin zitten dan vragen we ons nog af: 

hoe ben ik hierin terechtgekomen, waarom overkomt mij dit, en hoe kom ik hier weer 

uit. Hoe kom ik dit te boven? 

Al pratende over het boek Ruth ontdekten we in ons eigen leven hoe we op zo'n 

moment iets proberen te doen met datgene wat ons overkomt, wat ons toe-valt. Het 

maakt ons creatief, moedig, we halen ergens het vertrouwen dat het allemaal wel 

goed komt. We zien ook de uitdaging in van de crisis waarin we ons bevinden, en we 

gaan tot handelen over.  

Maar: we maakten er ook de kanttekening bij dat het soms zo ingrijpend is wat een 

mens overkomt dat er niets rest dan zuchten en met Naomi zeggen: ik ben leeg en 

bitter.  Noem mij voortaan maar Mara. Want de Eeuwige heeft zich tegen mij 

gekeerd. En wat is het dan goed als er iemand in onze omgeving is die dat begrijpt en 

solidair met ons is, ons liefheeft. 

 

In het bijbelverhaal is er een belangrijk keerpunt: de ellende van Mara verandert in 

vreugde, en het gebrek aan zin en toekomst verandert in nieuw leven: een kind. 

Het is Ruth die voor dat keerpunt zorgt: omdat zij onvoorwaardelijk kiest voor de 

weg van het vertrouwen, voor de loyaliteit, trouw, liefde.  Omdat ze moedig is, 

dapper, en oog blijft houden voor de mogelijkheden en de kansen die er zijn, ook in 

verre van ideale omstandigheden. Zij is arm, ze is een vreemdeling, ze is een vrouw, 

en ze heeft geen man. Maar ze houdt stand en is bereid om alle grenzen van de 

conventies en afspraken te overschrijden. Ze krijgt weliswaar hulp van de rijke, gulle 

genereuze en vrijgezelle Boaz, die zijn verantwoordelijkheid neemt, maar ook dat 

gebeurt niet eerder dan nadat Ruth daar een beroep op doet.  

 

Ieder van ons kan zich verbinden met een van de personen in het verhaal. Er kunnen 

periodes in ons leven zijn dat wij op Naomi lijken: leeg en bitter. Of op Orpa: 

gehoorzaam aan wat het verstandigste lijkt, en het meest veilig. We kunnen op Boaz, 



de sterke, lijken als we onze verantwoordelijkheid nemen en anderen in bescherming 

nemen. Of misschien wel op mijnheer Peloni Almoni als we ons liever geen gedoe op 

de hals willen halen. Maar soms kunnen we ook zijn als als Ruth: solidair, trouw, 

liefhebbend, moedig, sterk (gajil).   

Velen zijn ons in de geschiedenis voorgegaan: denk ook maar eens aan Rosa Parks, 

Jeanne d'Arc, Florence Nightingale, Jacoba van Beieren, Evita Peron.  

Vul maar aan: wellicht ook met je eigen naam! 


